
RUSLAN ROTARU, FONDATOR ROYAL TOWN IAªI:

"Investiþiaînimobiliare
rãmâneceamaisigurã,

înperioadelede
fluctuaþiieconomice"

Reporter: În ce mãsurã este
afectatã piaþa imobiliarã de pan-
demia de coronavirus? Dar pro-
iectul Royal Town?

Ruslan Rotaru: Situaþia actualã,
provocatã de pandemia Co-
vid-19, cu siguranþã a generat
schimbãri importante în piaþa
imobiliarã. Noi am încercat sã
luãm mãsurile de precauþie nece-

sare pentru a nu bloca activitatea
pe ºantier ºi pentru a nu întârzia
termenele de predare ale aparta-
mentelor deja contractate. Deºi
anul trecut ºi la începutul acestui
an prevedeam o creºtere a preþu-
rilor cu aproximativ 20%, credem,
în acest moment, cã preþurile vor
stagna ºi se vor stabiliza. Însã,
considerãm cã încã nu existã mo-
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Cererea pentru imobilele din cadrul complexului rezidenþial Royal Town

Iaºi a rãmas aceeaºi de dinaintea crizei cauzate de pandemia de coro-

navirus, potrivit fondatorului Royal Town Iaºi, Ruslan Roaru. În plus, în

acest moment nu existã perspective de scãdere a preþurilor din piaþã,

conform fondatorului Royal Town Iaºi. Domnia sa ne-a acordat un in-

terviu în care ne-a vorbit despre mãsura în care a fost afectatã piaþa

imobiliarã de actuala crizã, de perspectivele de continuare a investiþii-

lor în acest context, dar ºi despre stadiul proiectului Royal Town Iaºi.



tive pentru care preþurile sã sca-
dã, având în vedere cã cererea
este aceeaºi. Este important sã ne
continuãm activitatea din punct
de vedere al construcþiei, bineî-
nþeles, respectând toate normele
impuse prin lege, pentru ca toþi
clienþii noºtri sã-ºi primeascã casa
pe care ºi-o doresc. În egalã mã-
surã, ne dorim sã-i ºtim bine ºi sã-
nãtoºi pe locatarii complexului
nostru, motiv pentru care am
amânat predarea apartamentelor
pe durata situaþiei de urgenþã, iar

accesul a fost restricþionat în
acest sens. Din punct de vedere al
vânzãrilor, evident cã am fost
afectaþi, întrucât am sistat vizio-
nãrile în perioada aceasta. Noi am
ales sã vedem o oportunitate în
acest moment, pentru a muta ac-
tivitatea mai mult în online ºi de a
ne reinventa. Astfel, în acest sens
am pregãtit câteva tururi virtuale
pe site-ul nostru ºi în social me-
dia, iar consilierii noºtri rãspund
solicitãrilor clienþilor cu aceeaºi
disponibilitate pe canalele de

distanþã: telefon, e-mail, site,
whatsapp.

Reporter: Care sunt perspecti-
vele de continuare a investiþiilor
având în vedere actualul context?

Ruslan Rotaru: S-a demons-
trat de-a lungul vremii cã în pe-
rioadele care par mai puþin sta-
bile sau care au parte de fluctua-
þii economice, investiþia în imo-
biliare rãmâne cea mai sigurã.
Astfel, da, credem cã este un
moment prielnic de investit.

Reporter: De ce investiþie a fost
nevoie pentru dezvoltarea an-
samblului Royal Town?

Ruslan Rotaru: Este dificil de
estimat în totalitate valoarea la
care se ridicã investiþia pentru
întreg complexul. Putem sã spu-
nem însã cã cele 3 blocuri pentru
care am primit recent autorizaþie
de construcþie vor cumula o inve-
stiþie de peste 15 milioane de
euro.

Reporter: Care este stadiul ac-
tual de construcþie al proiectelor
în desfãºurare Royal Town ºi câte
apartamente sunt prevãzute?

Ruslan Rotaru: Obiectivul nos-

tru, cu care am pornit în acest
drum, este de a construi peste
2.000 de apartamente, iar pânã în
acest moment am reuºit sã ridi-
cãm 4 blocuri cu un total de peste
500 de imobile.

Recent, am început construcþia
altor 3 blocuri cu termen de fina-
lizare în decembrie 2021, care vor
avea mai mult de 400 de aparta-
mente.

Reporter: Cum sunt primite pe
piaþã imobilele din ansamblul re-
zidenþial Royal Town?

Ruslan Rotaru: Clienþii noºtri
au început sã vadã din ce în ce
mai mult beneficiile finisajelor
premium, mai calitative ºi s-au
autoeducat în acest sens. Feed-
back-ul este unul foarte bun, iar
asta o spunem prin prisma faptu-
lui cã avem clienþi care dupã pri-
ma achiziþie, au cumpãrat ºi în ur-
mãtoarele blocuri deoarece au
observat calitatea construcþiilor
noastre.

Reporter: Aveþi în vedere ºi
dezvoltarea altor proiecte asemã-
nãtoare?

Ruslan Rotaru: Deocamdatã,
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toate resursele noastre sunt
orientate 100% cãtre proiectul
Royal Town pe care ne dorim sã
în dezvoltãm cât mai mult. Un
proiect asemãnãtor, puþin mai
mic, este ansamblul rezidenþial
London House Iaºi, format din
duplexuri, construite dupã ace-
eaºi viziune.

Reporter: Care este procentul
apartamentelor vândute din an-
samblu?

Ruslan Rotaru: În acest mo-
ment, toate cele peste 500 de
apartamente sunt deja vândute,
iar din cele 3 blocuri de 11 nive-
luri pe care am început sã le con-
struim în aceastã primãvara,
avem rezervate imobile în pro-
porþie de 25%.

Reporter: Între ce valori variazã
preþurile apartamentelor?

Ruslan Rotaru: Preþurile noas-
tre încep de la 1050 euro/mp ºi
cresc în funcþie de modalitatea de
platã, orientare ºi termenul de
predare.

Reporter: Care este profilul
clientului cãruia i se adreseazã
compania dumneavoastrã?

Ruslan Rotaru: Niºa noastrã de
clienþi, am putea spune cã s-a ales
de la sine ºi este asemenea pro-
iectului nostru: persoane care
pun preþ pe calitate, durabilitate,
dar ºi pe liniºte. Astfel, ne adre-
sãm familiilor cu gusturi puþin
mai pretenþioase, atente la deta-
lii, care înþeleg importanþa unei
construcþii fãcutã cu simþ de rãs-
pundere ºi pe termen lung, care
apreciazã apropierea de naturã.

Reporter: Care sunt principale-
le motive pentru care clienþii aleg
apartamente în clãdirile din por-
tofoliul Royal Town?

Ruslan Rotaru: Clienþii noºtri
aleg proiectul nostru din motive-
le enumerate mai sus: zona exclu-
sivistã în care este poziþionat, cali-
tatea construcþiei, a materialelor
ºi a finisajelor premium în com-
paraþie cu alte proiecte, dar ºi di-
versitatea tipurilor de apartamen-

te, suprafeþe ºi orientãri.
Un beneficiu important ar fi ºi

facilitãþile pe care le construim ºi
le dezvoltãm pentru a face loca-
tarilor viaþa mai uºoarã ºi relaxan-
tã în complex: supermarket, zone
verzi, terenuri de sport, grãdiniþã,
spaþii de joacã etc.

De asemenea, s-a demonstrat
cã apartamentele achiziþionate în
complexul nostru, ºi-au mãrit va-

loarea cu 25% dupã primul an,
devenind astfel o investiþie inteli-
gentã în viitor.

Reporter: Vã mulþumesc!

44 BURSA Construcþiilor nr. 4 / 2020

Piaþa imobiliarã

Royal Town a primit, la sfârºitul lunii aprilie, autorizaþia de con-

strucþie pentru încã trei blocuri, fiecare cu câte 11 niveluri. Astfel,

ansamblul va ajunge la un total de 7 blocuri pânã la finalul anu-

lui 2021 ºi la peste 1.000 apartamente.

Potrivit estimãrilor constructorilor, acestea vor fi predate la fi-

nalul anului 2021. În paralel, complexul are în desfãºurare lu-

crãrile pentru cel de-al patrulea bloc, care va fi predat la finele

anului 2020 ºi va avea 220 apartamente dispuse pe 10 etaje.

Primele 3 blocuri din incinta ansamblului Royal Town sunt deja

finalizate ºi date în folosinþã. Aici sunt în total peste 300 de

apartamente. Obiectivul final al proiectului este de a ajunge la

un numãr de peste 2.000 de imobile. Apartamentele din an-

samblul rezidenþial Royal Town au 1, 2 sau 3 camere, însã, la ce-

rere, pot fi realizate ºi apartamente cu 4 camere. Suprafaþa

unui apartament variazã între 43 ºi 150 de metri pãtraþi, în va-

rianta atât decomandatã, cât ºi open space, cu 12 tipuri de

compartimentãri diferite.

Arhitectura clãdirilor urmeazã un stil modern, cu forme rafinate

ºi spaþii luminoase dominate de ferestre mari. Dotãrile locuinþe-

lor sunt de ultimã generaþie: sistem smart home integrat ce in-

clude senzori de fum, inundaþie sau de miºcare, întrerupãtoare

digitale sau centralã termicã cu operare digitalã de pe telefonul

mobil.

Locuinþele Royal Town sunt dezvoltate cu focus pe rezistenþa în

timp ºi calitate, conform contructorului. Sunt utilizate materiale ºi

finisaje premium, alese de la producãtori de top din domeniu. De

la structura din beton armat clasa C25/30, zidãria din cãrãmidã

Porotherm de 25 cm, izolaþia exterioarã cu vatã bazalticã de 10

cm ºi pânã la tâmplãria PVC Shucco cu 7 camere ºi 3 foi de sticlã

6s, încãlzirea în pardosealã REHAU, marmurã, lemnul masiv ºi

obiecte sanitare VILLEROY & BOCH, toate materialele ºi finisajele

folosite au fost alese cu grijã de la producãtori renumiþi. Scopul

este acela ca Royal Town sã devinã pe lângã acasã ºi o investiþie

inteligentã, sigurã ºi cu potenþial ridicat pentru viitor.

Prin utilizarea de materiale de construcþii durabile, proiectarea

modernã, sistemele de instalaþii de top ºi execuþia cu constructo-

ri consacraþi realizatã cu atenþie la confort ºi siguranþã, imobilele

beneficiazã de eficienþã energeticã ºi ajutã pe termen lung la

economii consistente. De exemplu, prin sistemul de încãlzire prin

pardosealã, se asigurã un climat perfect pe timp de iarnã, mai

ales pentru familiile cu copii mici care adorã sã se joace pe po-

dea. Mai mult decât atât, marmura are proprietatea de a încetini

pierderile de cãldurã.

Royal Town este un ansamblu rezidenþial de lux din Iaºi, situat în

zona Copou, care cuprinde în prezent peste 500 de apartamente

în blocuri de 6, 10 ºi 11 etaje ºi este întins pe o suprafaþã de 20.000

mp . Aceste este privilegiat de o infrastructurã bine pusã la punct,

precum ºi de acces rapid la centrul oraºului ºi cuprinzând benefi-

cii precum: parcãri subterane multiparking, parc privat, grãdini-

þã, afterschool, supermarket, spaþii verzi, spaþii de joacã, salã de

sport, salone de înfrumuseþare, clinicã medicalã ºi terenuri de

sport.


